
Pós-Graduação em Design Gráfico - Comunicação e Arte - Conclusão 2008
Uniso - Universidade de Sorocaba

Graduado em Comunicação Social Publicidade e Propaganda - Conclusão 2002
Uniso - Universidade de Sorocaba

Marketing 
Gestão
Branding
Planejamento de Comunicação e Mídia
Mídias Sociais
Criação e Design

InDesign - Diagramação de impressos, revistas e jornais
Photoshop - Tratamento de imagens para utilização em impressos e web
Illustrator - Criação de ilustrações, identidade visual, logomarcas e estampas
Suite Corel - Criação de ilustrações, identidade visual, logomarcas e estampas
Dreamweaver - Estruturação em html com recursos simplificados 
Flash - Animação de banners e páginas web
Fotografia

Consultor de Gestão e Marketing - Desde Agosto de 2013
Altera - Centro de Inteligência em Serviços - www.alteracis.com.br
Responsável por implementar processos, ferramentas, treinamento de pessoas e treinamento de 
liderança para consultórios e clínicas odontológicas.

Professor Universitário - Desde Agosto de 2014
Faculdade Cesar Lattes e Faculdade Prudente de Moraes - Uniesp Itu
Professor no curso de Publicidade e Propaganda nas disciplinas de Planejamento de Campanha e 
Criação Publicitária.

Marketing e Comunicação - De fevereiro de 2006 a junho de 2013
Emfils - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos - www.emfils.com.br
Responsável pelo departamento de marketing da empresa desenvolvi e acompanhei workflow In House, 
mensuração de resultados on line e off line, controle de budget, planejamento estratégico com demais 
líderes e diretoria, campanhas para lançamentos de novos produtos, ações promocionais on line e off 
line, desenvolvimento de comunicação para público interno e externo, realização de eventos, apoio e 
desenvolvimento de apresentações institucionais e comerciais, pesquisas de satisfação, análise de 
concorrentes, ações e monitoramento em redes sociais, atualizações para web, ações de e-mail 
marketing, apoio à assessoria de imprensa, branding, suporte a vendedores e revendas, além de 
relacionamento com fornecedores e clientes.

Professor Universitário - De abril de 2012 a dezembro de 2012
Faculdade Cesar Lattes e Faculdade Prudente de Moraes - Uniesp Itu
Professor para nos cursos de Marketing, Publicidade e Propaganda e Processos Gerenciais.

Desenvolvimento Web - De março 2006 a fevereiro de 2009
Uniso - Universidade de Sorocaba - www.uniso.br
Processo de reestruturação do site da Instituição com criação, desenvolvimento, implantação e 
manutenção.

Planejamento de Comunicação e Marketing - De março de 2008 a dezembro de 2008
Pacheco Propaganda e Marketing - www.pachecopropaganda.com.br
Criação, estruturação e acompanhamento de campanhas publicitárias e ações de Marketing para 
clientes que a empresa atende.

Editor - De agosto de 2004 a março de 2008
Revista Switch Skate - www.switchskate.com.br
Diretor, Criação e Diagramação.
Publicação trimestral para o segmento jovem que pratica o esporte, distribuição no estado de São Paulo.

Assessoria de Comunicação - De janeiro de 2003 a março de 2006 
Uniso - Universidade de Sorocaba - www.uniso.br 
Criação Publicitária, diagramação de jornais semanais e mensais, projetos gráficos para livros, arte-final 
de impressos e materiais promocionais para eventos da Instituição.
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